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El govern aprova uns pressupostos per fer front a la 
crisi i protegir els sectors socials més vulnerables 
 

• El PIB decreixerà un -0,1% el 2009, recularà la inversió en 
construcció (-6%) i es moderarà el consum (-0,1%); les 
exportacions mantindran un to positiu (1,9%) 

 
• Els ingressos no financers de la Generalitat cauen un -4,5% i la 

incorporació d’un dèficit de l’1% del PIB permet que les despeses 
augmentin un 2,4%  

 
• Reforcen la cohesió social: els recursos per a les polítiques 

socials creixen en 712,7milions d’euros i la partida per al foment 
de l’ocupació rep 163,7 milions addicionals 

 
• Incentiven l’economia en un moment de crisi: el pressupost per a 

R+D+i creix en 126,4 milions d’euros i la inversió en transport en 
415,5 milions d’euros  

 
• Esforç de contenció: la despesa de l’administració i els serveis 

generals es redueix en 45,9 milions d’euros 
 
 
El Govern ha aprovat aquest matí els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2009. Es tracta d’uns comptes que s’inscriuen en un context 
de crisi econòmica: l’any vinent, l’economia catalana entrarà en recessió, amb 
un creixement anual estimat del -0,1%. Aquest escenari té implicacions clares 
sobre els recursos disponibles per part de l’administració catalana: els 
ingressos no financers de caràcter general (exclosos els finalistes) disminuiran 
un -4,5%.  
 
A la vegada, aquesta situació exigeix al Govern potenciar determinats capítols 
de despesa com les polítiques socials, les actuacions destinades a impulsar 
l’activitat econòmica, sostenint la inversió i el consum i, finalment, les 
iniciatives per fomentar l’ocupació. L’impuls d’aquestes polítiques en un 
escenari marcat per la davallada generalitzada dels ingressos, obligarà la 
Generalitat a augmentar el dèficit públic, que assolirà l’1% del PIB (2.127,8 
milions d’euros), el límit autoritzat per la llei d’estabilitat pressupostària. En 
conjunt, els Pressupostos per al sector públic sumen un total de 36.985,1 
milions d’euros. 
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Els ingressos cauen un -4,5% i la despesa creix un 2,4% 
 
Els ingressos no financers de la Generalitat (excloent els finalistes) 
disminuiran el 2009 un -4,5% fins als 21.141,2 milions d’euros. Aquesta 
caiguda és fruit, especialment, de la retracció del sector immobiliari. Només en 
concepte d’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats, la Generalitat ingressarà 1.762,8 milions d’euros menys que 
l’any passat, una reducció del 46%. En conjunt, els tributs cedits disminuiran 
un -24,1%. Les participacions en els impostos estatals, per la seva banda, 
registren un creixement del 5,3%.  
 
La debilitat de les principals fonts d’ingressos de la Generalitat ha obligat 
l’administració catalana a finançar part de la despesa generant dèficit públic. 
En concret, 2.127,8 milions d’euros, un 1% del PIB català, tal com fixa la Llei 
d’estabilitat pressupostària i d’acord amb la recent autorització del Consell de 
Política Fiscal i Financera. Aquesta aportació addicional de recursos permet 
que les despeses no financeres creixin un 2,4%. 
 
Els comptes per al 2009 estan dissenyats per fer front a la crisi, protegint els 
sectors socials més vulnerables i incentivant l’activitat productiva. Per una 
banda, els comptes prioritzen totes aquelles actuacions necessàries per 
garantir la cohesió social: els recursos destinats a les polítiques socials 
creixen en 712,7 milions d’euros i es destinaran 163,7 milions més al foment 
de l’ocupació (inclou 100 milions d’euros de crèdits per a la formació de 
desocupats). Per l’altra, s’orienten a millorar les condicions de competitivitat 
de l’economia catalana incidint en aspectes tan rellevants com les 
infraestructures o la incorporació de coneixement a la producció: el pressupost 
per a R+D+i creix en 126,4 milions d’euros i la inversió en transport rep 415,5 
milions addicionals. 
 
L’increment de recursos a les polítiques amb incidència directa en la 
recuperació de l’economia és possible gràcies a un esforç de contenció en la 
despesa no essencial. Així, el pressupost d’administració i serveis generals 
disminueix en 45,9 milions d’euros, en línia amb les mesures d’austeritat 
iniciades el 2008.  
 
 
El PIB creixerà un -0,1% i la taxa d’atur estimat se situarà en l’11,6% 
 
Els comptes per a l’any 2009 s’inscriuen en un escenari econòmic de recessió. 
Les previsions elaborades apunten que l’any vinent el PIB català registrarà 
una variació del -0,1%, davant de l’1,2% previst per a aquest any. La crisi 
financera internacional ha coincidit amb la contracció de l’economia real, un fet 
que agreuja clarament la conjuntura econòmica per al proper exercici. El 
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sector de la construcció registrarà una forta davallada, especialment en 
l’habitatge residencial. Per la seva banda, la indústria notarà els efectes del 
retrocés del sector immobiliari i, a més, haurà de fer front a la moderació del 
consum de les llars així com a la davallada del comerç mundial, que tindrà 
efectes sobre les seves vendes a l’exterior. Tanmateix, s’estima que el sector 
serveis continuï mantenint taxes de creixement positives.  
 
La pèrdua de to de l’activitat econòmica es traduirà en un comportament 
negatiu de l’ocupació: tot i la moderació de la població activa, hi haurà un 
sensible augment de l’atur. S’estima que la taxa d’atur se situarà el 2009 en 
un 11,6% i que es destruiran 54.900 llocs de treball.  
 
Aquest increment de l’atur, juntament amb la disminució de la riquesa 
(immobiliària i financera), explica la contracció prevista en el consum de les 
famílies (-0,1%), que incrementaran la seva taxa d’estalvi. Tot i que la 
despesa de les administracions públiques es preveu que creixi un 4% (1,2 
punts menys que el 2008 degut a la reducció dels ingressos tributaris que 
experimentarà el conjunt del sector públic), la demanda interna decreixerà un -
0,5%. Aquest descens s’explica tant per la caiguda de la inversió en 
construcció (-6%) com per la correcció a la baixa de la inversió en béns 
d’equipament (-2,2%). Aquest últim indicador denota, a més de l’atonia en 
l’activitat i el deteriorament de les expectatives, les dificultats que 
eventualment poden tenir les empreses per accedir al crèdit.  
 
El sector exterior mantindrà un to positiu, malgrat la feblesa de les economies 
del nostre entorn. L’aportació al creixement del saldo amb l’exterior serà del 
0,4%; mentre la moderació del consum intern atenuarà el creixement de les 
importacions de béns i serveis (0,9%), les exportacions de les empreses 
catalanes creixeran un 1,9%, tot i el deteriorament dels nostres mercats 
principals (es preveu que la UE creixi només un 0,6% el 2009). 
 
D’altra banda, la retracció global de la demanda i la correcció dels preus de 
les matèries primeres (petroli i aliments) en els mercats mundials, tindran 
efectes positius sobre les tensions inflacionistes. Així, es preveu que al llarg 
del 2009 disminueixin els preus de forma notable. L’IPC podria situar-se, l’any 
vinent, entorn del 2%.   
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El Govern impulsa dues obres de millora de la xarxa 
viària que sumen una inversió de 112 milions d’euros 
 

• Es tracta del desdoblament de la C-31 entre Platja d’Aro i Palamós 
i de la millora del traçat de la C-51 entre Albinyana i Valls 

 
• Els treballs d’aquestes dues obres s’iniciaran aquest hivern 
 

El Govern ha donat llum verd avui a dues actuacions de millora de la xarxa 
viària: el desdoblament de 13 quilòmetres de la C-31 entre Platja d’Aro i 
Palamós, al Baix Empordà, i la millora del tram de la C-51 entre Albinyana i 
Valls que uneix el Baix Penedès i l’Alt Camp. Els treballs, que ha impulsat avui 
el Govern amb la declaració de l’ocupació dels béns afectats per les obres, 
començaran aquest hivern i comportaran una inversió total de 112 milions 
d’euros.  
 
Nova autovia de 13 quilòmetres  
 
El Govern ha impulsat les obres de desdoblament de la C-31 entre Platja 
d’Aro i Palamós, al Baix Empordà, que permetran convertir aquest tram de 13 
quilòmetres en autovia. La nova via desdoblada donarà continuïtat a les 
autovies de l’Alou (Llagostera) a Santa Cristina d’Aro, de Palamós a 
Palafrugell, i a la de Vidreres a l’Alou, que va entrar en servei el juny passat. 
Els treballs es van adjudicar recentment per un valor de 67,4 milions d’euros i 
començaran aquest hivern, amb un termini d’execució de 24 mesos. 
 
Aquesta actuació abastarà el tram de la C-31 entre el final de la variant de 
Santa Cristina d’Aro i el final de la variant de Palamós i el desdoblament de 
carrils s’efectuarà a partir de la via ja existent en la major part del traçat. En 
algun petit tram, com ara a la zona de Palamós oest, el desdoblament 
s’apartarà de la carretera actual amb una variant d’uns 900 metres de 
longitud. 
 
La via desdoblada tindrà quatre carrils, dos per sentit de la circulació, de 3,5 
metres d’amplada cadascun, vorals exteriors de 2,5 metres, vorals interiors d’1 
metre, una mitjana de separació d’amplada variable i barreres de formigó. En 
un tram d’1,5 quilòmetres al pas de la carretera pel terme de Calonge, es 
construirà un tercer carril a la calçada del costat muntanya, per a l’avançament 
de vehicles lents. 
 
La carretera comptarà amb sis enllaços per tal de facilitar la connectivitat local; 
tres al terme de Castell-Platja d’Aro (sud, centre i nord), un a Calonge, i dos a 
Palamós (oest i nord-est). En les obres projectades, cal remarcar la 
construcció de dos túnels artificials al terme de Castell-Platja d’Aro: un de 78 
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metres de longitud a la zona del barri de Fenals i un altre a la urbanització 
Mas Ros, de 80 metres de longitud. En el tram situat a continuació del túnel 
artificial de Fenals, es construirà una calçada lateral per accedir a les 
urbanitzacions del Cim d’Aro i el Mas-nou. 
 
Entre les estructures previstes, destaquen el pont de la nova carretera 
desdoblada sobre la riera de Calonge, similar al de la carretera actual, que 
tindrà 75 metres de longitud, així com el pont sobre el tronc de l’autovia 
corresponent a l’enllaç Palamós-est, que tindrà 200 metres de longitud.  
 
Així mateix, es formaran diversos passos a diferent nivell que donaran 
continuïtat a camins o vials que conflueixen en la nova via desdoblada, entre 
els quals s’ha previst un pont de 90 metres de longitud al vial de Sant Antoni 
de Calonge.  
 

 
 
 
44,5 milions d’euros per a la millora del traçat de la C-51 
 
El Govern també ha donat llum verd a les obres de condicionament de la C-51 
entre Albinyana i Valls, que consistiran en l’ampliació de la carretera, la millora 
de revolts i encreuaments i en la construcció de dues variants. Així, aquesta 
actuació contribuirà a afavorir la seguretat i la fluïdesa del trànsit entre el Baix 
Penedès i l’Alt Camp. 
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Els treballs, que es van adjudicar el mes passat, començaran aquest hivern i 
tindran un termini de 36 mesos. Aquesta actuació comportarà una inversió de 
44,5 milions d’euros. Les obres abastaran un tram de 22 quilòmetres, als 
termes municipals  d’Albinyana, la Bisbal del Penedès, Rodonyà, Vila-rodona, 
Bràfim, Alió, Puigpelat i Valls. En aquest sentit, cal recordar que les variants 
d’Albinyana (la Papiola) i de Vilardida són objecte d’estudis específics.  
 
La carretera condicionada comptarà amb dos carrils de circulació de 3,5 
metres d’amplada, vorals d’1,5 metres i cunetes d’1,5 metres d’amplada. En 
diversos trams on el pendent ho requereix, s’afegirà un tercer carril per a 
l’avançament de vehicles lents: a la zona del coll de la Rubiola (o de Santa 
Cristina) i al terme de Vila-rodona. En total, es formaran prop de 6 quilòmetres 
de tercer carril. 
 
Per tal d’eixamplar i millorar la carretera, en nombrosos trams el traçat se 
separarà de l’actual C-51, especialment al pas pel terme municipal de la 
Bisbal del Penedès, a la zona del Coll de la Rubiola. D’altra banda, es 
construiran dues variants, a Rodonyà i a Alió, amb l’objectiu de reduir el trànsit 
per l’interior d’aquests nuclis urbans. Les variants tindran una longitud de 2 i 
2,4 quilòmetres, respectivament. 
 

 
 
 
Al llarg del recorregut, la carretera comptarà amb onze enllaços per a facilitar 
els moviments dels vehicles. Pel que fa a estructures, cal remarcar la 
construcció de dos ponts: un de 136 metres de longitud per a creuar la riera a 
prop de l’encreuament actual amb la T-240 a la Bisbal del Penedès i un altre 
de 116 metres, a la zona de la urbanització de Santa Cristina, que permetrà 
eliminar un revolt pronunciat.  
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El Govern elaborarà l’informe de la competitivitat de 
Catalunya 2008-2009, que permetrà fixar la posició de 
l’economia catalana en el context internacional  
 

• És el segon any que el Govern elabora aquest estudi seguint el 
model del prestigiós World Economic Forum (WEF), que es basa 
en la comparació de 131 economies en funció de diversos 
indicadors 

 
• Aquest projecte és una eina necessària per poder fer el seguiment 

i avaluació de la competitivitat de Catalunya 
 
 
El Govern ha aprovat avui l’elaboració de l’informe de competitivitat de 
Catalunya 2008-2009. Aquest informe permetrà fixar la situació competitiva de 
Catalunya en el context internacional a partir de l’anàlisi de les seves 
principals fortaleses i debilitats, així com fer propostes d’actuació per millorar-
la. 
 
Amb aquest encàrrec, el Departament d’innovació, Universitats i Empresa 
podrà contractar assessorament extern especialitzat per tal de poder elaborar 
per segon any consecutiu aquest informe de competitivitat de Catalunya 2008-
2009, que seguirà el model publicat pel World Economic Forum (WEF). 
Aquesta contractació podrà assolir un pressupost màxim de 69.600 euros. 
 
Aquest projecte es considera una eina necessària per situar Catalunya en el 
llistat de territoris on s’aplica l’índex de competitivitat que anualment elabora el 
WEF; índex que compara la posició competitiva de 131 economies en funció 
d’indicadors institucionals, macroeconòmics, salut i educació, eficiència dels 
mercats, nivell tecnològic, sofisticació dels negocis i innovació. D’aquesta 
manera, es vol poder fer el seguiment i avaluació del progrés de la posició 
competitiva de Catalunya en el context internacional i disposar d’informació 
que permeti realitzar propostes per a la millora de la competitivitat.  
 
La millora de la competitivitat de l’economia catalana és una prioritat d’aquest 
Govern, que des de l’inici s’ha marcat com a objectiu potenciar una economia 
plena i dinàmica en un territori sostenible. 
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El Govern concedeix una subvenció de 4,7 milions 
d’euros per ampliar el dipòsit controlat de residus de 
Lloret de Mar  
 

• Aquesta instal·lació dóna servei a tota la comarca de la Selva i 
quan acabin les obres tindrà una capacitat de 325.000 m3 

 
El Govern ha autoritzat avui l’Agència de Residus de Catalunya a concedir 
una subvenció directa a l’ajuntament de Lloret de Mar, a la comarca de la 
Selva, per al finançament de les obres de millora i adequació del dipòsit 
controlat d’aquest municipi. L’import total de la subvenció és 4.707.792 euros, 
que assumeix íntegrament l’Agència. 
 
L’ampliació se situa als terrenys annexes a l’actual dipòsit i es preveu que 
entri en funcionament a final de l’any que ve. La instal·lació dóna servei a la 
comarca de la Selva i, un cop ampliada, la seva capacitat total serà de 
325.000 m3. Aquesta instal·lació forma part de la previsió d’un conjunt de 
plantes que abasta tot Catalunya: el Pla territorial sectorial d’infraestructures 
de gestió dels residus municipals de Catalunya 2005-2012.  
 
Aquest Pla preveu, des d’ara i fins el 2012, la necessitat de noves 
instal·lacions de residus, i la millora de les existents. A la comarca de la Selva, 
a més de la millora del dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar, el Pla 
preveu la creació de la nova planta de tractament de resta també a Lloret de 
Mar, i la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners. Aquestes dues 
instal·lacions estan en procés de construcció i millora. Aquestes 
infraestructures permetran recuperar i aprofitar al màxim els residus que no 
s’hagin separat prèviament. El model de gestió de residus de Catalunya es 
basa en la prevenció, la recollida selectiva i el tractament de tots els materials.  
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El Govern promou la contractació de 15 Agents per a 
la Igualtat a la demarcació de Tarragona 
 

• Destina més d’1,1 milions d’euros per al foment de la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral 

 
• La iniciativa forma part d’un programa impulsat pel Departament 

de Treball i la Diputació i beneficiarà el Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre 

 
El Govern destinarà més d’1,1 milions d’euros perquè ajuntaments, consells 
comarcals i mancomunitats de la demarcació de Tarragona puguin contractar 
15 Agents per a la Igualtat que donaran servei al Camp de Tarragona i a les 
comarques de les Terres de l’Ebre. Aquesta actuació es fa en col·laboració 
amb la Diputació de Tarragona i completa el programa que ha posat en marxa 
el Departament de Treball per facilitar la contractació de 105 Agents per a la 
Igualtat arreu del territori –ja n’ha contractat 60 per a la demarcació de 
Barcelona i 30 més per a Lleida i Girona- per part de les institucions locals 
d’arreu de Catalunya. La inversió global prevista arribarà als 7 milions d’euros 
arreu de Catalunya. 
 
La tasca d’aquests Agents és analitzar, planificar, aplicar i avaluar plans 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, no només en 
les respectives administracions, sinó en el seu entorn –municipi, comarca, 
etc.–, assessorant, si és necessari, les empreses del territori a l’hora 
d’elaborar els seus plans d’igualtat. Els Agents han de promoure la igualtat 
retributiva entre homes i dones, i prevenir l’assetjament sexual, psicològic o 
moral a la feina, entre altres mesures. També han de dissenyar i tirar 
endavant iniciatives per integrar al mercat laboral dones en atur, fomentar l’ús 
del llenguatge no sexista, la conciliació entre vida personal i laboral i combatre 
la segregació horitzontal i vertical, que és la dificultat per accedir a certes 
professions o a càrrecs de responsabilitat.  
 
Aquesta acció compta amb una aportació de la Diputació de Tarragona de 
més de 300.000 euros per a les activitats dels Agents per a la Igualtat i les 
despeses de coordinació i seguiment. El programa tindrà vigència del 
setembre de 2008 fins l’agost de 2011. Així, durant els dos primers anys, el 
Departament assumirà el 100% del cost salarial i de cotitzacions i, fins al final 
del període, es farà càrrec dels costos de formació dels 15 agents esmentats. 
El tercer any, la Diputació de Tarragona aportarà el 25% del cost salarial dels 
Agents per a la Igualtat, per un import aproximat de 140.000 euros. El 75% 
restant del cost d’aquesta contractació anirà a càrrec de l’entitat local 
contractant. 
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Plans d’igualtat 
 
El Govern aposta clarament per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
a la feina. Per això ha posat en marxa diverses iniciatives per millorar els 
resultats respecte a la igualtat en tots els nivells, tant en l’àmbit públic com a 
les empreses privades. 
 
El Departament de Treball dóna suport a les empreses perquè puguin elaborar 
plans d’igualtat que permetin fer una anàlisi de la seva situació i establir 
possibles alternatives per millorar en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats. Cal 
recordar que la Llei estatal d’igualtat obliga a totes les empreses de més de 
250 treballadors a comptar amb un pla d’igualtat, mitjançant la negociació 
col·lectiva. 
 
 
Encara hi ha desigualtat entre dones i homes a la feina  
 
Tot i que en els darrers anys les dones han avançat molt en el terreny laboral, 
la situació entre dones i homes no està normalitzada i encara existeixen 
diferències, malgrat que a vegades no sigui fàcil percebre-les. En aquest 
sentit, Catalunya ja ha assolit l’objectiu europeu de fer arribar la taxa 
d’ocupació de les dones al 60%, però encara és lluny d’igualar l’índex entre 
homes i dones.  
 
D’altra banda, a Catalunya i Espanya, la proporció de dones directives sobre 
el total de dones ocupades és molt inferior a la dels homes. Concretament, a 
Catalunya el 6,5% de dones ocupades exerceixen càrrecs directius, mentre 
que en el cas dels homes, el percentatge augmenta fins al 9,4%. 
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El Govern delimita l’entorn de protecció de la Pedrera 
de Barcelona i la Cooperativa Obrera Mataronina 

 
 Amb aquests acords finalitza el procés de declaració d’entorns de 

protecció de l’obra de Gaudí a Catalunya 
 

 
El Govern ha aprovat avui delimitar l’entorn de protecció de la Casa Milà de 
Barcelona, més coneguda com la Pedrera, i de la Cooperativa Obrera 
Mataronina, a Mataró, ambdues obres de l’arquitecte Antoni Gaudí. Amb 
aquests dos acords aprovats avui finalitza el procés de declaració d’entorns de 
protecció de l’obra de Gaudí a Catalunya, catalogada com a bé cultural 
d’interès nacional.  
 
La delimitació de l’entorn de protecció de tots dos edificis, té la finalitat de 
preservar la relació existent entre el monument amb cadascun dels elements 
urbans que l’envolten. És, doncs, una eina de protecció global amb la intenció 
de conservar en les millors condicions possibles el llegat patrimonial inherent 
al monument. En ambdós casos també s’inclou el subsòl en l’entorn de 
protecció. 
 
 
Entorn de la Casa Milà 
 
El criteri per definir l’entorn de protecció de la Casa Milà es basa en 
l’especificitat de la trama urbana on es troba, en el xamfrà d’una illa de 
l’Eixample Cerdà que dóna al Passeig de Gràcia, i forma un conjunt urbà 
unitari perfectament consolidat en l’imaginari ciutadà. 
 
L’entorn de protecció inclou les finques adjacents a l’edifici i la del davant, amb 
la intenció de garantir la vista des de qualsevol dels punts possibles del 
Passeig de Gràcia (finques número 90, 94 i 96), del carrer de Provença 
(finques 267-269 i 296-298) i també de la façana posterior des de l’interior de 
l’illa. Amb aquesta delimitació queda assegurada la coherència de l’entorn 
proper a l’edifici, ja que qualsevol intervenció afecta directament el monument.  
 
La Pedrera va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 
1984. És monument històric per decret del 1969 (en l’actualitat, bé cultural 
d’interès nacional), el mateix any que també va ser declarada monument 
historicoartístic la Cooperativa Obrera Mataronina. 
 
 
Cooperativa Obrera Mataronina 
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Aquest monument té la singularitat d’estar integrat per dos elements (la nau i 
els urinaris) separats físicament, encara que propers. La seva situació actual, 
envoltat per una plaça pública dissenyada per donar la necessària rellevància 
al conjunt, dóna valor al monument alhora que facilita la seva contemplació i 
ús, a partir de la seva rehabilitació, com a espai cultural destinat a la població 
en general. 
 
La delimitació de l’entorn afecta diverses finques dels carrers Cooperativa, 
Germans Thos i Codina i Méndez i Núñez, així com la plaça Antoni Gaudí de 
Mataró. 
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional el 
santuari de la Mare de Déu de Lord, a Sant Llorenç de 
Morunys 
 

• També es declara bé cultural d’interès nacional, en la categoria de 
zona arqueològica, el jaciment de Can Tacó, al Vallès Oriental 

 
 
El Govern ha aprovat avui declarar bé cultural d’interès nacional, en la 
categoria de monument històric, el Santuari de la Mare de Déu de Lord, a Sant 
Llorenç de Morunys (Solsonès). En el mateix acord de Govern es delimita 
també l’entorn de protecció del monument. El conjunt és constituït per 
l’església, el santuari i la torre del campanar, i forma part del paratge de 
protecció natural de les Serres de Busa-els-Bastets-Lord. 
 
Un santuari amb més de mil anys d’història 
 
El primer document que fa referència explícita al santuari data del 29 de 
desembre de l’any 989, quan Ermengol, futur comte d’Urgell, va vendre al 
levita Cixilà la muntanya de Lord amb la capella de Santa Maria. 
Posteriorment, va passar a mans de l’església, quan, el 1065, Ermengol IV va 
cedir els seus dominis a la vall del Lord al monestir de Sant Llorenç de 
Morunys. 
 
La declaració d’un monument com a bé cultural d’interès nacional comporta la 
suspensió de la tramitació de les llicències municipals de parcel·lació, 
edificació o enderrocament en la zona afectada, i també la suspensió dels 
efectes de les llicències ja concedides, segons la Llei del patrimoni cultural 
català.  
 
Jaciment de Can Tacó (Vallès Oriental)  
 
El Govern també ha aprovat avui declarar bé cultural d’interès nacional, en la 
categoria de zona arqueològica, el jaciment de Can Tacó o Turó d’en Roina, 
situat entre els municipis de Montmeló i Montornès del Vallès, al Vallès 
Oriental.  
 
La declaració com a bé cultural d’interès nacional del jaciment de Can Tacó té 
per objectiu protegir aquest espai, on es conserven restes arqueològiques de 
l’època romana, per l’interès científic i patrimonial de preservar aquest conjunt 
per al coneixement de les generacions futures. 
 
Can Tacó o Turó d’en Roina es troba situat en la confluència dels rius Congost 
i Mogent, en el Besòs. El perímetre del jaciment és de 190 metres, amb una 
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àrea d’uns 2.700 metres quadrats. Les dades arqueològiques obtingudes fins 
ara indiquen que aquest jaciment va ser un castellum romà d’època 
republicana (segles II-I aC.), les construccions del qual s’estructuren en quatre 
terrasses on s’assenten els diferents àmbits. El jaciment era un punt de control 
i representació romà situat al costat de la via Hercúlia, a mig camí entre 
Emporion i Tarraco. La seva ubicació era de gran importància estratègica.  
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El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació tindrà la nova seu a l’Hospitalet de 
Llobregat 
 

• Les noves instal·lacions, que suposen una inversió de 35,5 milions 
d’euros, tindran més de 16.400 metres quadrats 

 
 
L’Hospitalet de Llobregat acollirà al llarg de l’any que ve la nova seu del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), que 
depèn del Departament de Governació i Administracions Públiques. El Govern 
ha aprovat avui l’adquisició del nou edifici, que estarà ubicat al carrer de 
Salvador Espriu, números 45-51, del polígon industrial Pedrosa. 
 
La nova seu tindrà més de 16.400 m2, dels quals 2.100 m2 poden esdevenir 
centre de processament de dades (CPD). L’adquisició, que suposa una 
inversió de 35,5 milions d’euros, s’emmarca en la política del Govern de deixar 
de pagar lloguers elevats i adquirir els seus propis béns immobles.  
 
En un futur, al nou edifici s’hi traslladaran altres equipaments de la Generalitat 
relacionats amb les telecomunicacions i les noves tecnologies de la 
informació. D’aquesta manera, el nou edifici vol convertir-se en un referent de 
les TIC dins la Generalitat i en l’aplicació de les millors pràctiques en matèria 
d’eficiència energètica, innovació i noves formes de treball. Actualment, el 
CTTI està ubicat al centre de Barcelona, al Passeig de Gràcia, 11.  
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Altres acords de Govern 
 
 
El Govern destina 1,4 milions a obres de reforma de tres centres 
educatius 
 
El Govern ha autoritzat concedir subvencions a diversos ajuntaments per  
realitzar obres a centres educatius per un import total de 1.465.858 euros. 
Concretament atorgarà 597.135 euros a l’Ajuntament de la Roca del Vallès  
(Vallès Oriental) per finançar les obres de construcció d’un gimnàs al CEIP 
Mogent; 450.759 euros a l’Ajuntament del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) 
per finançar les obres de reforma i ampliació de l’escola d’adults Terra Baixa; i 
una subvenció de 417.964 euros a l’Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) per 
finançar les obres d’ampliació de 4 aules al CEIP Ignasi Melé i Farré. 
 


